
 Občina           
 Gorenja vas– Poljane        12.06.2017 

       
 

 
 
ZBIRNO POROČILO          1/8 
z 9. redne seje NO o podrobnejšem pregledu postavk proračuna za leto 2016 

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 

NADZORNI ODBOR 

 

Datum: 12. junij 2017 

 

Zbirno poročilo o izvedenem pregledu posameznih postavk Proračuna 

občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016  

 

Dne 4. maja 2017 s pričetkom ob 8:00 uri sva Marija Pisk in Milena Alič v prisotnosti Nade Dolinar, 

Elizabete Rakovec, Igorja Kržišnik, Marjete Šifrar, Nataše Kopač in Anje Hren opravili podrobnejši 

pregled posameznih postavk Proračuna občine Gorenja vas-Poljane za leto 2016.  

 

Predmet pregleda: 

1. Podrobni pregled KS Lučine 

2. Pregled poslovanja z Razvojno agencijo Sora 

3. Cesta za Zdravstveni dom Gorenja vas, postavka 568   

 

Pregled št. 1: Podrobni pregled KS Lučine  

Pregledane vsebine: 

Finančno poslovanje 

  

Pregledana dokumentacija: 

1. Zaključni račun občine za l. 2016, postavke za KS Lučine… 

2. Zapisnika obeh sej KS Lučine v letu 2016 (poslano v pregled naknadno po e-pošti) 

  

Ugotovitve: 

1. Predsednik KS je Stanislav Bizovičar. 

2. Realizacija plana 2016 v zaključnem računu občine za l. 2016 (po 2 rebalansih) je 88,41%, kar 

kaže na solidno izvajanje planiranih aktivnosti. 

3. Lastni prihodki KS: najemnine grobov, vodarina, najemnina Kulturnega doma 

4. Vzdrževanje vodovoda: prihodki v višini 6050,38 EUR pokrivajo stroške vzdrževanja vodovoda 

(=5.465,53 EUR) 

5. Celotni prihodki občine =65.674,97 EUR, celoti odhodki =68.988,55 EUR, razlika se je pokrila 

iz preteklega stanja na računu iz l. 2015, ostane ob koncu 2016 6.845,52 EUR na računu KS. 

6. KS ima uradne ure ob ponedeljkih. 

7. KS je imela v letu 2016 3 sej, zadnje se je udeležil tudi župan občine Milan Čadež. 

8. Zapisniki sej KS na občini niso dostopni. 

9. Poročanje o realizaciji aktivnosti s strani predsednikov KS ni bilo zahtevano, sodelujejo pa pri 

pripravi teksta za zaključni račun (dajo komentar k izvedbi del). 
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Pomanjkljivosti: 

1. Niso ugotovljene. 

 

Priporočila: 

1. KS naj redno in tekoče pošiljajo vabila in zapisnike za seje KS na občino. 

2. KS naj poročajo o svojem delu ob pripravi zaključnega računa z zapisom, ki bo datiran in 

podpisan. 

 

 

Pregled št. 2: Pregled poslovanja z Razvojno agencijo Sora, d.o.o. 

Pregledane vsebine: 

Področja sodelovanja podjetništvo, turizem, LAS, razvoj blagovnih znamk itd. 

 

Pregledana dokumentacija: 

1. Proračun občine, kartica finančnega knjigovodstva za RA SORA za l 2016, konto 40, 41 

2. Plan dela RA SORA za leto 2016 + priloga OPIS PROJEKTOV + priloga TURIZEM OPIS 

PROJEKTOV 

3. Načrt dela Rokodelskega centra DUO Škofja Loka za leto 2016 – opisni del 

3. Poročilo o delu RA SORA za leto 2016 – 04.05.2017 poročilo še ni bilo dostopno (v pregled je 

bilo poslano naknadno po e-pošti). Poročilo naj bi bilo obravnavano na skupščini RA SORA 

31.05.2017.  

4. Pogodba št. 105-2/2016 za izvedbo projekt  »STARA HIŠNA IMENA - …« v vrednosti 

7.870,00 EUR 

4. Končno poročilo projekta »STARA HIŠNA IMENA - …« nov. 2016 

5. Predvidno financiranje 2016 (bruto) – TURIZEM ŠK. LOKA IN CENTER DUO 

6. Predvideno financiranje projektov RA SORA v letu 2016 (bruto) 

  

Ugotovitve: 

1. Občina je solastnica RA SORA (cca. 15%). 

2. Operativne aktivnosti tekoče potekajo, prav tako operativno planiranje in poročanje o 

izvedenih aktivnostih s strani RA SORA. 

3. Občina plačuje RA SORI samo izvedene aktivnosti, čeprav so v proračunu za nekatere 

postavke planirana višja sredstva (npr. energetsko svetovanje). 

4. Letni plan aktivnosti obstaja, prav tako so iz njega razvidni skupni planirani stroški za občino 

Gorenja vas – Poljane, vendar je plan precej nepregleden, nestrukturiran in pomanjkljivo 

opremljen s podatki.  

5. Letno poročilo o delu se pripravlja dokaj pozno (letos predvidoma enkrat do konca maja). V 

skladu s poslovno prakso gospodarskih družb, kamor RA SORA, d.o.o. sodi, bi pričakovali, da 

se vsebinski del poročila pripravi in obravnava skupaj s finančnim delom pred oddajo poročila 

na AJPES. 
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6. Letno poročilo podaja sistematičen in podroben popis izvedenih aktivnosti v letu 2016 na petih 

ključnih področjih, ki jih je izvajala ali koordinirala RA Sora d.o.o.. Gre za področja razvoja 

podjetništva, razvoja podeželja, mednarodnega sodelovanja, okolja in turizma. 

7. Na podlagi letnih izkazov poslovanja RA SORA, d.o.o. izkazuje podobno finančno poslovanje 

kot v preteklem letu – z minimalnim dobičkom v višini dobrih 1000 EUR ter v primerjavi s 

prejšnjim letom z nekoliko manjšimi prihodki iz rednega poslovanja (blizu 359.000 EUR) ter z 

nekaj manjšimi sredstvi (dobrih 574.000 EUR). Obe znižanji sta bili nižji od 20.000 EUR. 

8. Operativno poročanje RA SORA, d.o.o. (primer projekta »STARA HIŠNA IMENA - …« iz leta 

2016) je zgledno. 

 

Pomanjkljivosti: 

1. Dokumentacija, ki jo prejme Občina od RA SORA v zvezi z letnim planiranjem in poročanjem, 

je pomanjkljiva. Za operativne aktivnosti na posameznih področjih občina s svojimi sodelavci 

sama poskrbi za pridobitev ustreznih podatkov o realizaciji sodelovanja z RA SORA na letnem 

nivoju.  

2. V letnem poročilu RA SORA ni prepoznavne povezave realizacije s plani, prav tako ni (vsaj 

grobe) primerjave vrste in obsega dejavnosti med leti. Težko je ugotoviti, v kolikšni meri so bili 

plani doseženi (kje so bili celo preseženi, kje niso bili doseženi oz. kje je izvedba odstopala od 

plana.  

3. Čeprav je ob pozornem branju skozi besedilo poročil možno ugotoviti, katera občina je bila 

vključena v posamezne aktivnosti oz. katera občina je prejemnica rezultatov posameznih 

aktivnosti, pa hiter pregled aktivnosti in rezultatov, ki jih RA SORA daje posamezni občini, iz 

dokumentov (letnega plana in letnega poročila) ni viden. Označevanje aktualnosti posameznih 

aktivnosti za posamezno občino z uporabo grbov ob naslovu poglavja poročila je sicer lično in 

vizualno popestri poročilo, vendar vsebinsko ni dobro uporabljeno, ker pri mnogih aktivnostih 

grbi sodelujočih občin niso prikazani. Poleg tega tak grafični način označevanja bralcu ne 

omogoča elektronskega iskanja in filtriranja vsebin. 

 

Priporočila: 

1. Struktura plana naj izkazuje vrste aktivnosti (redne operativne aktivnosti, razvojne aktivnosti, 

aktivnosti regijskega povezovanja, ...), da bo iz plana lažje izluščiti glavno vlogo RA SORE kot 

razvojne agencije in njeno vlogo pri skupnem razvoju in povezovanju občin. 

2. RA SORA naj ob pripravi letnega plana dela in letnega poročila pripravi tudi vsebinski sklop, ki 

predstavlja poslovanje s posamezno občino. V njem naj bodo strukturirano po vrstah 

dejavnosti (operativne, razvojne, povezovalne, …) prikazani sklopi aktivnosti z njihovimi 

količinskimi podatki o realizaciji, stroški in prihodki (z vidika občine) ter primerjavami na 

pretekla leta. 

3. Občina Gorenja vas – Poljane naj s svojimi dodatnimi predlogi vpliva na oblikovanje takih 

letnih poročil s strani RA SORA, da jim v zvezi s temi aktivnostmi ne bo potrebno izdelovati še 

lastnih vzporednih evidenc. 
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Pregled št. 3: Cesta za Zdravstveni dom Gorenja vas, postavka 568 

Pregledane vsebine: 

 Pregled novogradnje dovozne ceste do zdravstvenega doma (odcep od glavne ceste) ter 

odkup zemljišč za parkirišče, ureditev in asfaltiranje ceste in parkirišča, izgradnja novega 

nizkonapetostnega električnega voda – postavka 568, skupna vrednost izvedbenih del je cca. 

110.000 EUR, nakup zemljišč v vrednosti 42.000 EUR. 

 Preverjanje izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalca. 

 Preverjanje cene m2 zemljišča pri nakupu zemljišč. 

 

Pregledana dokumentacija: 

1. Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, nov. 2015. 

2. Ocena tržne vrednosti nepremičninskih pravic (za zemljišče Jelovice), Hof Viljem, 21.12.2015 

3. Pogodba, ki nadomešča razlastitev z Ano Oblak za odkup 407 m2 zemljišča (znesek 18,315, 

00 EUR), z dne 22.1.2016 

4. Naročilo Topos Hotavlje, d.o.o. z dne 18.11.2016, naročilnica št. 0750/2015 za izvedbo 

rekonstrukcije parkirišča in del dovozne ceste ob projektu ZD Gorenja vas, gradbena dela, na 

podlagi ponudbe z dne 18.11.2015. 

5. Projektantski predračun »Dovozna cesta in zunanja ureditev ob ZD Gorenja vas, predračun z 

rekapitulacijo stroškov N-228/15« – v vrednosti 113.241,80 EUR z dne nov. 2015 

  

Ugotovitve: 

1. Izvedbena dela so se izvajala po fazah, več ločenih poslov na podlagi danih naročilnic. Izbor 

izvajalcev je bil izveden na podlagi solidne ponudbe, izkazanega preteklega zaupanja in 

dobrih referenc izvajalca (primer TOPOS, posel v višini 47.910,07 EUR z DDV). Za konkretno 

naročilo št. 0750/2015 je bil s pogajanji dosežen 5% popust glede na prvo ponudbo 

ponudnika, ni pa bilo pridobljenih dodatnih primerljivih ponudb, kot to zahteva zakonodaja - 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). 

      Vsa naročila gradenj do vrednosti 40.000 € brez DDV se prištevajo med tako imenovana 

evidenčna mala naročila. Po 2. odstavku 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. 

št. 91/15), ki je pričel veljati lanskem letu, je za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je 

nižja od zgoraj navedene mejne vrednosti, »naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti«. Drugih zahtev v zvezi z oddajo 

evidenčnih javnih naročil zakonodaja ne določa, torej tudi nikjer ne navaja izrecne zahteve 

pridobivanja primerljivih ponudb. Občinska uprava kljub temu praviloma tudi za oddajo 

evidenčnih naročil brez DDV pridobiva primerljive ponudbe, da bi preverila primerljive cene na 

trgu in s tem zadostila zakonskemu načelu gospodarnosti. Ob sočasnem upoštevanju načela 

učinkovitosti in uspešnosti pa je bila v obravnavanem primeru cena preverjena glede na druga 

podobna gradbena dela in dosežen dodaten popust, zato cene niso odstopale od primerljivih 

tržnih cen. Da pa bi investicijo lahko izpeljali tudi po načelu učinkovitosti in uspešnosti, so bile 

upoštevane še dosedanje reference izvajalca pri urejanju gradbišča in vzpostavitvi v prvotno 

stanje zaradi visokih zahtev lastnikov mejnih kmetijskih zemljišč, s čimer smo se izognili 
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sporom in kasnejšim odškodninskim zahtevkom na sosednjih parcelah, ki so bile z izgradnjo 

ceste in parkirišča delno prizadete. Izvedba del je bila zaradi prepletanja istočasnosti izvedbe 

del na prizidku zdravstvenega doma močno povezana z gradnjo prizidka. Izvajalec se je moral 

prilagajati tempu izgradnje prizidka in iz tega razloga dela izvajati po segmentih. V kolikor bi za 

dela izbrali izvajalca, ki ni iz bližine, bi nam zato nastali s tem povezani tudi dodatni stroški 

stojnin in premikov, kar bi dodatno podražilo gradnjo. 

 

Dodatni komentar Nadzornega odbora k pojasnilu: 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. št. 91/15) res eksplicitno ne navaja, kako naj naročnik 

pri evidenčnih naročilih uveljavlja načelo gospodarnosti in eksplicitno ne navaja zahteve po 

pridobivanju primerljivih ponudb. Glede na vse pojasnjeno v zvezi s konkretnim primerom 

naročila tudi ni razloga za dvom o skrbi Občine kot naročnika za doseganje gospodarnosti, 

učinkovitosti in transparentnosti ponudbe. V splošnem pa ne glede na zelo splošno dikcijo 

zakona, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da naj bo pridobivanje več primerljivih ponudb 

praksa tudi pri evidenčnih naročilih.  

Navajamo vsebino objave na spletni strani MJU pod naslovom 

»SISTEM JAVNEGA NAROČANJA > Stališča ministrstva > Pogosta vprašanja in odgovori«: 

Vprašanje: 

Ali mora naročnik za t.im. evidenčna naročila predhodno pridobiti najmanj tri ponudbe? 

Odgovor: 

ZJN-3 ne ureja izvedbenih določil za spoštovanje načel pri izvajanju t.im. evidenčnih 

naročil, kakor tudi ne predpisuje natančnega števila ponudb, ki jih mora pridobiti naročnik. 

Predvsem zaradi gospodarnosti pa je verjetno primerno pridobiti več ponudb. 

 

2. V okviru istega projekta je bila izkazana ustrezna praksa izbora izvajalca na podlagi več (4) 

primerljivih ponudb za izbor izvajalca asfaltiranja (znesek ponudb pod 40.000 EUR). Izbrani 

izvajalec Gorenjska gradbena družba. 

3. Pri skupnem projektu je bila dosežen precej nižji skupni znesek za izvedena dela (preko 

20.000 EUR prihranka glede na projektantski predračun). 

4. Nakup zemljišč skladno z OPPN od Jelovica d.d. ter od ga. Oblak Ane: osnova je bila cenitev 

zemljišč (21.12.2015, Viljem Hof). Z Jelovico je bila izvedena menjalna pogodba in prodaja 

zemljišč v 13.060,20 EUR (po ceni 44,60 EUR / m2).  

Nakup zemljišč od Oblak Ane je bil izveden po 45,00 EUR /m2 po vrednosti za gospodarsko 

cono (po cenitvi za Jelovico), čeprav parcela sodi med centrale dejavnosti po OPPN. 

 

Pomanjkljivosti: 

1. Občina je pri izboru izvajalca TOPOS (naročilo št. 0750/2015) ravnala v smislu dobrega 

gospodarja, izbrala verodostojnega domačega izvajalca z dobrimi referencami in ceno, izpod 

planirane v projektantskem predračunu. Pri tem ni iskala primerljivih ponudb, kot to zahteva za 

take primere zakonodaja, kar je odstopanje od zahtevanega postopka. Glede na predstavljena 

dejstva in okoliščine pa vsebinsko verjetno tudi ob dosledni izvedbi postopka naročanja izbor 

nebi bil dosti drugačen. 
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Priporočila: 

1. Tudi pri že znanih (stalnih) izvajalcih naj občina vsaj na letnem nivoju poskrbi za pridobitev 

konkurenčnih ponudb za planirana dela. 

 

Manjkajoča gradiva, ki ji je Občina nadzornikom dostavila naknadno: 

1. Zapisnik sej KS Lučine v letu 2016 (prejeto 12.05.2017) 

2. Poročilo o delu RA SORA za leto 2016, ko bo dostopno (prejeto 02.06.2017) 

 

 

Pregled št. 4: Proračunska postavka 573 – Investicijsko vzdrževanje cest – 

preplastitve 

Dne 8. maja 2017 s pričetkom ob 8:00 uri je bil opravljen podrobnejši pregled postavke 573 

Proračuna občine Gorenja vas-Poljane za leto 2016, ki sva ga opravila Silvo Pivk in Aleš Karba v 

prisotnosti Elizabete Rakovec, Jane Kristan in Nade Dolinar. 

 

Ugotovitve: 

V proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 so bila na postavki 573 - investicijsko 

vzdrževanje - preplastitve načrtovana sredstva v višini 195.768,06 EUR., realizirano je bilo 

186.105,90 EUR. 

V nadaljevanju sva člana NO pregledala dokumentacijo za javni razpis in pogodbo za izvajanje del 

na investicijskem vzdrževanju cest: 

1. Popis del z oceno vrednosti del za javno naročilo: investicijsko vzdrževanje cest – 

preplastitve za leti 2016 in 2017 na 11 lokacijah,  izdelan januarja 2016. 

2. Sklep o začetku postopka javnega naročila z dne 21.1.2016. 

3. Odločba o imenovanju strokovne komisije št. 4300-001/2016-002 z dne 21.1.2016. 

4. Obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil št. JN637/2016 z 28.1.2016. 

5. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb št. 4300-001/2016 -014 z dne 1.3.2016. 

6. Pregled in ocena 10 ponudb, ki so znašale od 524.169,89 EUR do 846.204,08 EUR. 

7. Povabilo k pogajanjem z dne 11.4.2017 osmim ponudnikom, ki so izpolnjevali razpisne 

pogoje. 

8. Zapisnik o pogajanjih št. 4300-1/2016-071 z dne 18.4.2016.  

9. Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4300.001/2016 -073 z dne 21.4.2016. 

10. Gradbena pogodba št. 16-0018  z dne 13.6.2016. 

11. Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi št. 16 – 0018. 

12. Knjiga obračunskih izmer za lokacijo 4 LC100061 Hotavlje – Kopačnica. 

13. Četrta začasna situacija po pogodbi št. 16 – 0018 in aneksu št. 1. 

Iz zapisnika o pogajanjih je razvidno, da je najnižjo ceno ponudilo podjetje EKOINŽENIRING z 

Raven na Koroškem v znesku 442.951,61 EUR.. 

Dela na petih lokacijah so bila realizirana v celoti, na dveh delno, vrednost izvedenih del v letu 

2016 je bila 193.011,48 EUR, plačano je bilo 183.360,90 EUR, razlika predstavlja 5 % zadržana 

pogodbena sredstva do predaje del. 
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Dela na zaključenih lokacijah še niso prevzeta s strani Občine Gorenja vas-Poljane. Knjige 

končnih izmer so bile po izjavi prisotnih izdelane. 

Ker je bil koordinator del Boštjana Kočarja odsoten, smo se odločili, da do konca 19. tedna 

podrobneje pregledamo knjigo obračunskih izmer in gradbene situacije za lokacijo 4: preplastitev 

1000 m odseka ceste Hotavlje – Kopačnica. 

Naknadni pregled je bil opravljen 12. maja ob 9.30 v prisotnosti Boštjana Kočarja. 

Knjiga obračunskih izmer za lokacijo 4 LC100061 Hotavlje – Kopačnica je bila narejena in 

podpisana v oktobru 2016. Obseg del (z DDV) znaša 80.330,86 EUR in presega načrtovan obseg 

del za 7.400,48 EUR. Za dodatna dela bo v letu 2017 podpisan aneks k pogodbi. 

Dela na lokaciji 4 so bila v letu 2016 zaračunana s 4. začasno situacijo z dne 31.10.2016 v višini 

54.051,03 EUR (u DDV). 

Pri pregledu razpisne dokumentacije, pogodbe in obračunanih del nismo ugotovili nepravilnosti. 

 

Priporočilo: 

1. Ugotavljamo, da preobremenjeni kamioni predvsem v spomladanskem času uničujejo 

občinske ceste. Zato predlagamo, da se občinska uprava dogovori z občinskim redarstvom in 

policijo za občasno izvajanje meritev osnih obremenitev kamionov na občinskih cestah. 

 

 

Pregled št. 5: Proračunska postavka Bioenergetika Todraž 

Opravljen je bil podrobnejši pregled poslovanja Bioenergetike z občino Gorenja vas-Poljane za 

leto 2016, ki sva ga opravila Silvo Pivk in Jože Čadež v prisotnosti Elizabete Rakovec, Barbare 

Bogataj in Nade Dolinar s pričetkom ob 9:00. 

 

Ugotovitve: 

Podjetje je v delnem solastništvu občine s 24 % deležem, drugi solastnik je podjetje Energija 

narave, družba za upravljanje z viri, d.o.o. 

Obseg Občine Gorenja vas Poljane z družbenikom Energija narave je bil: terjatve občine 1.482,30 

EUR (najem prostorov), obveznosti 17.779,79 EUR (ogrevanje prostorov).   

Podjetje je v letu 2016 ustvarilo izgubo iz poslovanja v višini 15.246,96 EUR.  

Direktor ni pripravil letnega poročila skladno z 18. členom družbene pogodbe. Skupščina, na 

kateri bi obravnavali letno poročilo, sprejeli bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in druge 

odločitve skladno s 16. členom družbene pogodbe, letos kot tudi v preteklih letih ni bila sklicana. 

  

Dokumentacija: 

1. Družbena pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Bioenergetika Todraž 

d.o.o., notarski zapisnik opr. št. SV 526/2009 z dne 3.6.2009. 

2. Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2016 za Bioenergetiko Todraž d.o.o., vir AJPES. 

3. Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1.1. do 31.12.2016 za Bioenergetiko Todraž 

d.o.o., vir AJPES. 
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Priporočila: 

1. Občina Gorenja vas Poljane kot družbenik naj od direktorja Bioenergetike Todraž d.o.o. 

zahteva sklic skupščine skladno s 14. členom družbene pogodbe, na kateri naj direktor 

predstavi tudi plan dela v letu 2017 skupaj z ukrepi za izboljšanje poslovanja podjetja.  

2. Občina naj pred skupščino pridobi poročilo o poslovanju podjetja Bioenergetika Todraž v 

letu 2016 ali pa sama opravi vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo skladno z 19. 

členom družbene pogodbe. 

  

 

Pregled št. 6: Proračunska postavka 222 – Dvorec Visoko  

Dne 15. maja 2017 s pričetkom ob 16:00 uri je bil opravljen  podrobnejši pregled PP: 222 Občine 

Gorenja vas — Poljane za leto 2016, ki sva ga opravila Jože Čadež in Aleš Karba v sodelovanju s 

Marjeto Šifrar, Bernardom Strel ter Nado Dolinar. 

 

Ugotovitve: 

V proračunu Občine Gorenja vas — Poljane je bilo za leto 2016 za postavko 222 — Dvorec 

Visoko porabljenih 161.893,60 finančnih sredstev, od tega 23.194,64 EUR za projektno 

dokumentacijo, ostalo pa za investicijska vlaganja v objekte dvorca Visoko, kot je razvidno iz 

priloge. 

Vsa dela so bila predpisana in pod izvajanjem nadzora s strani Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenija, zato ima občina le malo vpliva na velikost posamezne postavke. Vse 

posamezne postavke so tudi nižje od zneska 40.000 EUR, za katerega se zahteva javni razpis. 

Izvajalci so bili tako izbrani z zbiranjem ponudb in neposrednimi pogajanji. Dokumentacija npr. 

ponudbe, pogodbe in zapisniki so bili podrobneje pregledani le za stopnišče. Pridobljene so bile tri 

ponudbe: Marmor Hotavlje, Marmor Sežana in Klavdij Zalar. Najnižjo ponudbo je oddal Marmor 

Hotavlje. Izdana je bila naročilnica 132/2016 z dne 24. 2. 2016. Gradbena knjiga ni bila vodena, 

ker zadošča skupna skica obnovljenega stopnišča, ki je bila osnova za izdelavo končnega 

obračuna. Dne 4. 5. 2016 je bil napravljen primopredajni zapisnik, v katerem niso ugotovljene 

nepravilnosti. Dodatno pa je bila izdana naročilnica za zunanjo ureditev: odvajanje meteorne vode 

v znesku 1.234,14 EUR. Račun je bil izdan 30. 4. 2016 in plačan 8. 6. 2016 

Vzela sva si tudi čas za ogled dvorca na terenu in bila prijetno presenečena. 

 

Vloženo je veliko truda in skrbi za prepoznavnost samega Dvorca Visoko ter donacije za različne 

prireditve (npr. Festival družin, dan prijateljstva itd.), kar je prava usmeritev za oživitev kulturnega 

spomenika, izrabo prostora ter prepoznavnost Poljanske doline širom Slovenije. 

V letu 2016 je v Proračunu iz naslova Dvorca Visoko tudi prihodek z oddajanjem kozolca in 

prostorov za namen gostinske ponudbe. 

 

Priporočilo:  

Predvideva se, da bo dvorec Visoko kmalu dobil status kulturnega spomenika državnega pomena. 

S tem se odpirajo možnosti prijave na javne razpise za pridobitev dodatnih finančnih sredstev s 
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strani države, kar bi sam dvorec močno oživelo. S strani občinske uprave je dokumentacija 

pripravljena. Ko se bo možno prijaviti, je potrebno takoj oddati vloge. 

Pri aktivnostih v zvezi z Dvorcem Visoko je potrebno občinsko upravo podpirati, saj je izbrana in 

načrtovana usmeritev pravilna. 

 

 

Zbirno poročilo na osnovi delnih poročil pripravil: 

mag. Silvo Pivk, predsednik NO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


